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*Rejoinder to some media reports saying that many voters names are missing
from the rolls
It has been observed that certain media/social media channels are conveying a
wrong impression that the deletion of voter names were done either
intentionally or by some mistake.
In this context it is hereby clarified that deletions & inclusions are made as part
of voter enrolments as and when a revision of the electoral rolls is undertaken.
Objections under Form No.7 are invariably invited from citizens to raise
objections within seven days before carrying out deletions. Similarly voters are
required to apply in Form 6 if they want their names to be included.
The electoral rolls for the just-concluded Assembly elections were
updated only duly taking up an extensive exercise as per the guidelines issued
by the ECI. They were published on November 19 with the inclusion of the
supplementary list. The elector rolls, which were used for the polling,
contained 2,80,64,684 voters as compared to 2,61,36,776 voters in the draft
rolls published on 10/09/2018. It is estimated that approximately 26 lakhs
voters have been enrolled during the exercise.
Ample time, opportunity and scope were provided to the citizens to
register their grievances regarding the deletions of their names, if any, through
three methods.
1.
They could have checked if their names were in the rolls at all through
the Telangana Chief Electoral Officer’s website ceo.telangana.gov.in.
2.
They also could have raised the objections by responding to the enrolling
authorities by filling the prescribed form ( Form-7 ).

3.
They would have done the same through “Check Your Vote” campaign
carried out from 26th October to 5th November 2018.
Some voters have reported that their names were not included in the
voters list inspite of the fact that they had voted in the last General Elections
held in 2014. They are informed that they are required to file an application in
Form-6 either online through the National Voter Service Portal or physically to
their BLO/ERO. The responsibility for checking of names and enrolment if
required lies with the voters and the mere fact that they have voted in the
earlier election does not entitle them to vote in subsequent elections.
As the elections to the Parliamentary elections are due to be held
shortly, it is once again requested that all eligible voters should take due care
to ensure their names are included in the voter’s list. The Office of the Chief
Electoral Officer, Telangana will be taking up an extensive exercise for
updating the rolls from 26th December 2018 onwards for preparing the
electoral rolls with effect from 01.01.2019.
DD(Elections)GAD
పత్రికా పికటన
10.12..2018

*ఓటర్ల జాబితా న ుండి ఓటర్ల పేర్ల ల గల్ల ుంతయినటల
ల వచ్చిన వార్త ల్పై
ఖుండన*

రాష్ట్ ుంర ల్ో ఓటర్ల జాబితాన ుండి పేర్ల ల ద ర్లద్దేశపూరితుంగా ల్ేద్ా పొ ర్బాటలన
తొల్ుంగిుంచ్చ నటల
ల కొన్ని వారాత పిసార్/పిచార్ సాధనాల్ు, సామాజిక మాధయమాల్ు
తపపుడు అభిపాియాన్ని వెల్ువరిస్త నిటల
ల తెలిసుంద్ి.

ఈ విష్టయుంల్ో స్ుష్ట్కర్ణ కోస్ుం ఈ వివర్ణ ఇస్త నాిుం – ఆనవాయితీగా ఓటర్ల
జాబితా స్వర్ణ చదపటట్నపపుడు పేర్ల ల తొల్గిుంచడుం ల్ేద్ా చదర్ిడుం అనేద్ి
స్వర్ణల్ో ఒక భాగుంగా జరిగే పన్న.

పేర్లన తొల్గిుంచడాన్నకి ఏడు రోజుల్

మ ుంద ఫార్మ్-7ద్ాారా నోటీస్ ఇచ్చి స్దర్ల అభ్యర్లుల్ న ుంచ్చ అభ్యుంతరాల్ు
ఏవయినా ఉుంటే చెపపుకోవచిన్న తెలియచదయడుం జర్లగ త ుంద్ి. ఒకవేళ పేర్లన
ఓటర్ల జాబితాల్ో చదరాిల్న కుుంటే ఫార్మ్-6 ద్ాారా ఓటర్లల దర్ఖాస్త
చదస్ కోవడాన్నకి అవకాశుం ఉుంటలుంద్ి.
ఇటీవల్ే మ గిసన శాస్నస్భ్ ఎన్నికల్కు స్ుంబుంధిుంచ్చ కేుంది ఎన్నికల్ స్ుంఘుం
జారీ చదసన మార్గ దర్శకాల్ మేర్కు విస్త ృతుంగా కృష్ చదసన తర్లవాతనే వాటటన్న
తాజాగా ర్ూపొ ుంద్ిుంచడుం జరిగిుంద్ి. అన బుంధ జాబితాతో నవుంబర్ల 19వతదద్ీన
వాటటన్న

పిచ రిుంచడుం

జరిగిుంద్ి.

తతఫలితుంగా

శాస్నస్భ్

ఎన్నికల్కు

ఉపయోగిుంచ్చన జాబితా పికార్ుం ఓటర్లల 2,80,64,684 ముంద్ి ఉనాిర్ల. అద్ద
10.9.2018న పిచ రిుంచ్చన మ సాయిద్ా ఓటర్ల జాబితాల్ో 2,61,36,776 ముంద్ి
ఉనాిర్ల. అుంటే ద్ాద్ాపప 26 ల్క్షల్ ముంద్ిన్న ఓటర్ల జాబితాల్ో చదర్ిడుం జరిగిుంద్ి.
వారి పేర్ల తొల్గిుంపపకు స్ుంబుంధిుంచ్చ ఒకవేళ ఏవయినా అభ్యుంతరాల్ుుంటే వాటట
నమోద కు పౌర్లల్కు మూడు ర్కాల్ అవకాశాల్ు ఇవాడుం జరిగిుంద్ి.
1.

తెల్ుంగాణ పిధాన ఎన్నికల్ అధికారి వెబ్సైట్ ceo.telangana@gov.in
ద్ాారా పౌర్లల్ు వారి పేర్ల ల
స్రిచూస్ కోవడుం

ఓటర్ల జాబితాల్ో ఉనాియో ల్ేవో

2.

ఓటర్ల జాబితా అధికార్లల్ నోటీస్ కు స్ుుంద్ిుంచ్చ న్నరీీత ఫార్ుం – 7 ద్ాారా
వారి అభ్యుంతరాల్న తెలియచదయడుం

3.

అకో్బర్ల 26 న ుండి నవుంబర్ల 5, 2018 మధయ విస్త ృతుంగా చదపటట్న
‘చెక్ య వర్ ఓట్’ (జాబితాల్ో మీ ఓటల స్రిచూస్ కోుండి) న్ననాదుంతో
చదపటట్న పిచారాన్నకి తగ విధుంగా స్ుుంద్ిుంచడుం.

2014ల్ో జరిగిన సాధార్ణ ఎన్నికల్ల్ో తామ ఓటల వేసనపుటటకీ పిస్త త ఓటర్ల
జాబితా న ుండి తమ పేర్లన తొల్గిుంచార్న్న కొుందర్ల ఓటర్లల తెలియచదసార్ల.
జాతీయ ఓటర్ల స్రీాస్ పో ర్్ల్ ద్ాారా ఆన్ ల్ ైన్ ల్ో కానీ ల్ేద్ా తమ స్మీపుంల్ోన్న
బూత్ సాుయి అధికారి/ఎన్నికల్ రిటరిిుంగ్ అధికారివదే కు వెళ్ళి కానీ ఫార్మ్ -6
ద్ాారా

దర్ఖాస్త

చదస్ కోవచిన్న

వారికి

తెలియ

చదయడుం

జరిగిుంద్ి.

ఓటర్ల జాబితాల్ో వారి పేర్ల లనాియో ల్ేవో స్రిచూస్ కున్న అవస్ర్మయితద మళ్ళి
చదరిుుంచ కునే బాధయత ఓటర్లద్ద. అుంతకుమ ుంద ఎన్నికల్ల్ో ఓటల వేసనుంత
మాతాిన తర్లవాత ఎన్నికల్ోల ఓటల వేయడాన్నకి అర్హత కాజాల్ద .
తార్ల్ో పార్ల ముంటల ఎన్నికల్ు జర్లగన నిుంద వల్ల ఓటర్ల జాబితాల్ో వారి పేర్ల ల
చదరిుుంచ కోవాల్న్న మరోసారి ఎన్నికల్ స్ుంఘుం కోర్లత నిద్ి. జనవరి 1, 2019
న ుండి తాజా ఓటర్ల జాబితా తయారీ ననాిహాల్ు మొదల్వపత నిుంద వల్ల
డిసుంబర్ల 26, 2018 న ుండి తాజా స్వర్ణల్న రాష్ట్ ర ఎన్నికల్ కారాయల్యుం
విస్త ృతుంగా చదపడుత నిద్ి.
......................

